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Zuid

Het Platform brengt alle partijen samen uit 
de bouwkolom die ambities op het gebied 
van ketensamenwerking willen waarmaken 
op basis van verbinden, leren en toepassen. 
Opdrachtgevers en opdrachtnemers vinden 
hierbij de inspiratie om gezamenlijk de 
ontwikkeling in te zetten van een ketengerichte 
aanpak van elkaars bouwopgave om deze 
innovatiever, duurzamer en leuker te maken. 
Partijen voelen zich betrokken bij het Platform.



We gaan in 2018 werken aan het thema: 
“Ketensamenwerken aan technologische innovaties.” 
We denken daarbij aan duurzamer, innovatiever en 
leuker bouwen door middel van industrialisering, 
robotisering, digitalisering en meer oog voor ons 
human capital. Hiertoe zullen wij ons ook verbinden 
met nieuwe kennispartners.

Dit thema wordt uitgewerkt in 4 deelthema’s 
namelijk:
• De stad Limburg: vertrekpunt voor een nieuwe 

architectuur van de regio
• Nul is de norm; nul uitstoot, nul afval
• Data als grondstof; verbinden, verzamelen en 

begrijpen
• Innovatie en human capital

Zowel binnen de Ketenacademie, RoundTable, 
Praktijktafels als mogelijke nieuwe projecten zullen 
dit de leidende thema’s zijn. Middels Verbindings-
bijeenkomsten stemmen we dit tussen de 
verschillende onderdelen af en wordt voor de 
noodzakelijke verbinding binnen onderdelen als 
tussen onderdelen gezorgd. In het onderstaande 
schema is dit vereenvoudigd weergegeven.

Programma 2018



De RoundTable is bij uitstek geschikt voor 
directieleden en beslissers bij corporaties, bouwers, 
installateurs, onderhoudsbedrijven, architecten, 
overheden en zeker ook andere sectoren die het 
concept van ketensamenwerking omarmen. 

Roundtable

Aan de hand van de vier geformuleerde 
deelthema’s: 

• De stad Limburg: vertrekpunt voor een nieuwe        
architectuur van de regio

• Nul is de norm; nul uitstoot, nul afval
• Data als grondstof; verbinden, verzamelen en            

begrijpen
• Innovatie en human capital

wordt binnen vier dinerbijeenkomsten onder 
begeleiding van een hoogleraar van de Nyenrode 
Business Universiteit visies en ervaringen op het gebied 
van ketensamenwerking samengebracht en kan van 
elkaar geleerd worden.
Er zijn een drietal dinerbijeenkomsten ingepland (de 
vierde bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers 
in 2019 ingepland) op de vaste locatie bij Valuas in 
Venlo. 

(zie voor de data het onderdeel Jaaragenda)



Praktijktafels
Binnen de praktijktafels wordt gestuurd op het 
realiseren van doelen die aansluiten op een project of 
casus, liefst binnen de eigen werkomgeving vanuit een 
concrete vraag- en doelstelling onder het motto “meten 
is weten.” 

Het is de bedoeling dat de voorzitters, coaches en 
deelnemers zelf per tafel aan de slag gaan om ter voor-
bereiding van de eerste verbindingsbijeenkomst op 17 
april een verdere concretisering te maken van het 
onderwerp dat opgepakt wordt door de tafel (uitdaging 
en aanpak). Naast deelname aan de Verbindings-
bijeenkomsten bepalen de Praktijktafels zelf hun 
agenda.

We gaan dit ook doen aan de hand van de 
geformuleerde deelthema’s 2018. Aan iedere 
Praktijktafel is inmiddels een voorzitter verbonden en 
een vaste begeleider/coach. In het onderstaande 
overzicht zijn de praktijktafels op basis van deelthema’s 
en een eerste (globale) uitwerking opgenomen.

We gaan dit ook doen aan de hand van de 

Interesse gewekt? Aanmelden? 

We hebben bij de startconferentie reeds vele inschrij-
vingen mogen ontvangen, en inmiddels komen deze 
ook daarbuiten binnen. Mocht uw interesse, of dat 
van een collega of kennis uit uw netwerk, gewekt zijn 
om deel te nemen aan een praktijktafel of een 
RoundTable dan kunt u zich aanmelden bij 
Tineke van de Wijdeven, vandewijdeven@lwv.nl, 
0475-35 26 27. Voor verdere vragen kunt u 
contact opnemen met Leon Verheggen, 
lverheggen@bouwbedrijvenjongen.nl, 
06 10 23 43 05.
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Thema

De stad Limburg: vertrek-

punt voor een nieuwe 

architectuur van de regio

Nul is de norm; nul 

uitstoot, nul afval

Innovatie

Data als grondstof;

Verbinden, verzamelen, 

begrijpen

Human Capital

Uitwerking

Omgaan met krimp en vergrijzing. Hoe gaan we fl exibel transformeren (fl exibel ge-

bruik van gebouwen)? Hoe passen we onze openbare ruimte aan om te voldoen aan 

nieuwe behoeften? Vergrijzing en langer thuiswonen (wonen en zorg).

Welk business model (circulaire economie) zorgt ervoor dat hergebruik loont? Welke 

keten heb je daarbij nodig? Energietransitie van fossiel naar groen. Van bezit naar 

gebruik.

Hoe organiseren we dat vraag en innovatief vermogen op elkaar afgestemd worden? 

Welke keten heb ik nodig om innovaties ook daadwerkelijk zelf toe te passen. Hoe 

brengen we kennis (ontwikkeling/onderwijs) en uitvoering sneller en dichter bij elkaar.

Kunstmatige intelligentie in de gebouwde omgeving? Communicatie als grootste oor-

zaak van falen? Toepassing BIM ten behoeve van integrale samenwerking? Big data als 

uitgangspunt (bijv. ten behoeve van onderhoud (conditiegebaseerd).

Hoe houden wij onze branche interessant en uitdagend voor komende generaties? Hoe 

te sturen op de kloof tussen 50+ (die langer doorwerken) en schoolverlaters. De robot 

als collega. Sociale innovatie inzetten om anders en aantrekkelijker samen te werken.



De ketenacademie is een interactief en persoonlijk 
gericht opleidingsprogramma bestaande uit een 
combinatie van opleidingsdagen, individuele coaching 
en praktijkopdrachten. De opleiding wordt verzorgd 
door Zuyd Professional.

Ketenacademie

Verbindings-
bijeenkomsten

De ketenacademie is inmiddels van start gegaan op 6 
maart met de leergang 2018. Bij voldoende interesse 
wordt in de loop van 2018 bekeken of ook een tweede 
leergang opgestart kan worden. U wordt hierover tijdig 
geïnformeerd.  

Tijdens een viertal verbindingsbijeenkomsten worden 
alle onderdelen binnen het Platform bij elkaar gebracht. 
We gaan dit doen awan de hand van een 4-tal stappen 
die ons verder moeten brengen in onze groei in 
verbinding en ketensamenwerken. Deze bijeenkomsten 
zullen in de loop van het jaar verder uitgewerkt worden. 

De ketenacademie is inmiddels van start gegaan op 6 
maart met de leergang 2018. Bij voldoende interesse 
wordt in de loop van 2018 bekeken of ook een tweede 
leergang opgestart kan worden. U wordt hierover tijdig 
geïnformeerd.  



Lidmaatschap Community of Practice, Leiderschap en strategie € 2.000

• 4 RoundTable bijeenkomsten
• 4 Verbindingsbijeenkomsten
• Jaarconferentie
• Overige events (nog in te vullen)

Lidmaatschap Community of Practice, Praktijk en doelgericht € 850

• Deelname aan activiteiten Praktijktafel
• Ondersteuning en coaching
• 4 Verbindingsbijeenkomsten
• Jaarconferentie
• Overige events (nog in te vullen)

Ketenacademie 

• De investering in deze leergang bedraagt ongeveer € 3.175 excl. Btw

Lidmaatschap?
De mogelijkheden



Jaaragenda

DatumEvenement

28 feb  2018Startconferentie

18 apr  2018Verbindingsbijeenkomst

19 jun  2018Verbindingsbijeenkomst

25 apr  2018RoundTable

27 jun  2018

11 dec  2018

9 okt  2018

2019, in overleg met 
deelnemers

21 nov  2018

27 feb 2019

RoundTable

Verbindingsbijeenkomst

Verbindingsbijeenkomst

RoundTable

RoundTable

Conferentie

Thema

Formuleren van de gezamenlijke en individuele doelstellingen 

2018 en gezamenlijke leerbehoefte

Invulling geven aan de leerbehoefte (masterclasses) en onderlin-

ge afstemming

De stad Limburg: vertrekpunt voor een nieuwe architectuur van 

de regio

Nul is de norm; nul uitstoot, nul afval

Het eindresultaat in beeld. We zijn gegroeid

Samen de stand van zaken bekijken en ons kritisch hierop laten 

beoordelen

Innovatie

Data als grondstof; verbinden, verzamelen en begrijpen


